
1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΟΝΔΙΝΟ BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και μαζί με τον 
ξεναγό μας θα ξεκινήσουμε στο δρόμο για το ξενοδοχείο,  μια 
πρώτη περιήγηση στις φωταγωγημένες χριστουγεννιατικες 
αγορες της πολης. Το Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική 
ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με τόσο διαφορετικές αρχιτεκτονικά 
συνοικίες, οι οποίες είναι φωταγωγημένες θεματικά για την 
περίοδο των Χριστουγέννων. Μετά την πρώτη γνωριμία με την 
στολισμένη πόλη της Αγγλικής Πρωτεύουσας, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια σας προτείνουμε 
μία βόλτα By Night μαζί με τον ξεναγό μας. Το Mayfair με τα 
περίφημα ραφεία της Σαβιλ Ροου, το Chelsea με την 
περίφημη Kings Road, το Westminster με τις γεωργιανές 
γειτονιές του 18ου αι., οι φωτισμένες γέφυρες του Τάμεση, θα 
αποτελέσουν την απαρχή της βραδιάς. Αφού περάσουμε από 
την γέφυρα του Westminster, με την υπέροχη θέα και 
διασχίσουμε την πλατεία του Κοινοβουλίου, θα μεταφερθούμε 
στο Soho και στις περίφημες Regent και Oxford street, για να 
απολαύσουμε τους θεματικούς στολισμους και τα υπέροχα 
καταστήματα. Στο Piccadilly και στο Soho, θα δούμε τα Spirit 
of Christmas και Purple train, σε ένα σκηνικό βγαλμένo από 
την Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων.

2η Ημέρα | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 
DATCHET ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για το μαγευτικό 
χωριό Datchet, εκεί που το 1215, υπογράφτηκε η περίφημη 
Magna Carta. Ακολουθεί η αγαπημένη επίσημη κατοικία της 
βασιλικής οικογένειας, τα τελευταία 860 χρόνια, το περίφημο 
Windsor Castle. Θα χαθούμε στους ατελείωτους διαδρόμους 
του μεγαλύτερου σε χρήση κάστρου-παλατιού στον κόσμο. Οι 
αίθουσες με τις πορσελάνες, η αίθουσα των δείπνων του 
Waterloo, του ιπποτικού τάγματος Order of Garter, οι 
αίθουσες υποδοχής του Βασιλιά και της Βασίλισσας, ο 
διάδρομος του Αγίου Γεωργίου, είναι μόνο μερικά από τα 
σημεία που θα δούμε. Για το τέλος μας περιμένει η περίφημη 
σκεπαστή Βικτωριανή αγορά, μια από τις γραφικότερες της 
Αγγλίας, στην καρδιά του πανέμορφου χωριού στις όχθες του 
Τάμεση, που διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου 
και 19ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. 
Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε την γνωριμία μας με το Λονδίνο 
ξεκινώντας από το φημισμένο Κensington, το Knights bridge 
και τα περίφημα Harrods. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το 
πολυσύχναστο σταυροδρόμι της Ευρωπης, το Hyde Park 

Corner και περνώντας από το παλάτι Buckingham, το Αββαείο 
του Ουέστμινστερ και την πλατεία των κοινοβουλίων, με τον 
περίφημο ωρολόγιο πύργο, Big Ben, θα απολαύσουμε την 
αριστοκρατική και επιβλητική υπόσταση της Βρετανικής 
πρωτεύουσας. Το London Eye, το City του Λονδίνου, οι 
ουρανοξύστες της ανατολικής πλευράς, με το υψηλότερο 
κατασκεύασμα της Δυτικής Ευρώπης, το Shard of Glass, θα 
μαγνητίσουν τα βλέμματα μας. Για τη συνέχεια, μια ακόμη 
πλευρά του μεσαιωνικού αλλά και βικτωριανού Λονδίνου, ο 
περίφημος Πύργος του Λονδίνου και οι γέφυρες Tower Bridge 
και London Bridge. Θα κλείσουμε την πρώτη μας γνωριμία με 
την πρωτεύουσα της Βρετανίας με επίσκεψη στα γλυπτά του 
Παρθενώνα στο Βρετανικό μουσείο, την περίφημη συλλογή 
των ελληνικών αρχαιοτήτων, στο τρίτο σημαντικότερο μουσείο 
στον κόσμο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ μπορείτε να πιείτε μια μπίρα στην βικτωριανή παμπ, 
Hereford Arms στην Glouchester Road, στο ατμοσφαιρικό 
bistrot restaurant του Αnglesea Arms, ή να πάρετε δείπνο σε 
κάποιο από τα υπέροχα art deco μικρά εστιατόρια του Kens 
ington και του Chelsea οπως το Colbert της Sloane square ή 
το Harry’s bar το καφέ της Dolce Vita απέναντι από τα 
Harrods. Απολαύσετε ένα κοκτέϊλ στο bar Windows, στον 28ο 
όροφο του Hilton Park Lane, ή ένα από τα περίφημα shots του 
Eclipse, σε έναν από τους πιο βρετανικούς δρόμους της πόλης, 
την Walton street στο Chelsea. Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι μια πόλη 
που σίγουρα θα σας συναρπάσει. Οι ημέρες των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι μαγικές για αυτό 
προσελκύουν αμέτρητους ταξιδιώτες από κάθε σημείο του 
πλανήτη. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές 
θέσεις σε χαμηλές τιμές μόνο με απευθείας πτήσεις, 
ξενοδοχείο στο κέντρο με καλή σχέση ποιότητας τιμής, 
επισκέψεις-ξεναγήσεις στα σημαντικότερα αξιοθέατα και 
έναν ιδανικό “τοπικό φίλο” μόνιμο κάτοικο Λονδίνου. Εσείς 
απλά χαλαρώστε και απολαύστε την μοναδική πρωτεύουσα με 
τον καλύτερο τρόπο.

3η Ημέρα | ΟΞΦΟΡΔΗ | ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή μέρα είναι 
αφιερωμένη, σε μία περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης.Σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από τα δεκάδες πανέμορφα 
πάρκα του Λονδίνου, όπως τα Saint James Park, Kensington 
Gardens, Green Park, Hyde Park. Επίσης, μπορείτε να 
συμμετάσχετε στην ολοήμερη εκδρομή μας σε Οξφόρδη, 
Στράτφορντ Απόν Έιβον. Πρώτη μας επίσκεψη η περίφημη 
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πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, 
εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες 
αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και αγορές. Επόμενη επίσκεψή μας, η κωμόπολη 
Στράτφορντ Απόν Έιβον (Stratford-upon-Avon), η γενέτειρα ενός από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές 
του κόσμου, του Γουίλιαμ Σαίξπηρ (William Shakespeare). Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε και έζησε ο "Βάρδος 
του Στράτφορντ" και ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα και βόλτα στις όχθες του ποταμού Έιβον. Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα | ΚΕΙΜΠΡΙΤΖ | ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μία εξαιρετική εκδρομή. Ημερήσια εκδρομή 
σε Κέιμπριτζ, Γκρίνουιτς, Κρουαζιέρα στον Τάμεση. Αρχικά θα επισκεφθούμε την πανεπιστημιούπολη του Κέιμπριτζ (Cam-
bridge). Η ομορφιά της πόλης αυτής είναι ονειρική, η δε ομίχλη που συχνά την καλύπτει, απαλύνει τις σκληρές γραμμές των 
πύργων και των οβελίσκων. Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ βρίσκεται ανάμεσα στα 5 πρώτα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Είναι 
επίσης παραδοσιακά το ακαδημαϊκό ίδρυμα που επιλέγει η αγγλική βασιλική οικογένεια. Εδώ φοίτησαν κάποια από τα 
σπουδαιότερα μυαλά του πλανήτη - ο Τζον Μίλτον, ο Κάρολος Δαρβίνος, ο Στήβεν Χόκινγκ (Stephen Hawking) κ.ά. Φθάνοντας, 
θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα στις όχθες του ποταμού Καμ (Cam) και να διασχίσουμε κάποια από τις γέφυρές 
του, απολαμβάνοντας τις υπέροχες εικόνες και την θαυμάσια θέα που χαρίζουν τα Backs των κολεγίων. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησής μας στην πόλη θα θαυμάσουμε μερικά από τα εκπληκτικής αρχιτεκτονικής κολέγια του πανεπιστημίου, όπως το 
Τρίνιτι Κόλετζ και το Κινγκς Κόλετζ. Ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Γκρίνουιτς. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησής μας στην πανέμορφη αυτή εξοχική κωμόπολη, θα θαυμάσουμε το Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο, το ιστιοφόρο CUTTY 
SARK, το Βασιλικό Αστεροσκοπείο με τον Πρώτο Μεσημβρινό, καθώς και την αγορά. Επιστροφή στο Λονδίνο με μια μοναδική 
Κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση, απολαμβάνοντας τη θέα στα πιο φημισμένα ορόσημα της πόλης. Αποβίβαση στο Westmin-
ster Pier και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφή. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

695€  / 759€ 465€  / 515€ 979€ / 999€23/12 Holiday Inn Bloomsbury 4*

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Λονδίνο
14.45-16.15

Λονδίνο-Θεσσαλονίκη
14.15-19.35

Αεροπορική Εταιρία
Easy Jet (LGW)

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο διαστάσεων 45*36*20 κατ’ άτοµο 
& 1 αποσκευή 23 κιλών στα 2 άτοµα
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Μη χάσετε την ευκαιρία να βγείτε µε 
φόντο το London Eye την πιο 
µαγική φωτογραφία στο πάντα 
υπέροχα στολισµένο Λονδίνο.  
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Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή


